
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  נטובסקירוז :שם משפחה

  

  חייקה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

          רוזנטובסקי: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Rosentovsky  

 
  חייקה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
     Chaika                                     

: מין

                    נקבה

 

  02.08.1932 :לידהשנת 

 

   כפר  מורפה : עיר לידה

  

       בלועזית
Village morphea                                           

  אוקראינה  :ארץ לידה

 
  ל ידפר :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רוזה  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
עיירה  –כפר מורפה  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                                                        במחוז מוגילב

  

   בלועזית
Village morphea 

  אוקראינה  :ארץ המגורים

 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

                                       .אוקראינה -כפר מורפה :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

1995 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  . אך עם זאת חיינו טוב. אימי לא עבדה. אבא עבד בתפירה של חליפות .ילדים 3- אבא ו, מאיא. נפשות 5היינו משפחה בת 

ם לבית ולכיבכל שבת אני זוכרת שהיינו ה .שנים 6 - נים ואחותי קטנה ממני בש 4- אחי קטן ממני ב, אני הייתי הבת הבכורה

  .ני הייתי הולכת לבית הספר ללמודא .ני הייתי הולכת לשם ביחד עם סביא. פהבית הכנסת היה יפי. הכנסת

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

הנאצים לאזור שמעתי את זוכרת שעם כניסתם של . הסיוט התחיל 21.06.41ב. התחילה המלחמה' כשסיימתי את כיתה ג

בעיקר מה שהיה מרכזי ובשימוש תחנות רכבת ובקיצור כל מה שרק יכלו , כבישים, הרסו בתים .המטוסים באוויר מפציצים אותנו

) מרנגה'ז(הם פגעו בעיקר במרכז  .שישגיח עלינו וייתן מענה לדבריםהנאצים השאירו את ראש הכפר שיהיה תחתם בכדי  .רב

נכנסו הנאצים רגלית לכפר שלנו וגירשו את , לאחר שסיימו להפציץ ולהרוס כל מה שרק יכלו. גיעו פחות הפצצותולכן לאזורינו ה

  .כולנו מהבתים

  

אני ממש זוכרת איך  .ם מטר מתחת לאדמההיו חדרים קטניאלה . הגגות היו מרעפים. גרנו בחדרים שהיו בבורות מתחת לאדמה

היו , שהיו שכנים באמת טובים,הרבה פעמים השכנים  .ות לעבוד עבור הנאציםשכל לילה דפקו בחדרים להעיר את המשפח

אך בכל  9כשהתחילה המלחמה הייתי בת  .בו שהמקום נטוש ואין שם נפש חיהנועלים אותנו עם מנעול מבחוץ כדי שהנאצים יחש

מזלנו . יקחו הנאצים את אימייתי שזאת למרות גילי הצעיר הייתי בוגרת מאוד והיו פעמים שהעדפתי לצאת לעבוד מכיוון שפחד

. אם לא הם כולנו היו מתים. גרו לא רחוק מאיתנו ביערות ולכן פעמים רבות עזרו לנו) שנלחמו בפאשיזם(היה שהפרטיזנים 

הפרטיזנים . לקראת סוף המלחמה כשהנאצים רצו לירות בכולנו הפרטיזנים עזרו לצבא הרוסי להציל אותנו מהירי ולשחרר אותנו

נשים שעזבו את העיר וגרו ביער בעקבות המלחמה וכך יכלו לעזור לצבא הרוסי להציל את מי  שהיה תחת הנאצים ומיועד היו א

  .למוות

  

נאצים ולא באף מקום אחר כמעט כל מה שהיה לנו החלפנו באוכל מכיוון שהיה ניתן לעבוד רק אצל ה, אני זוכרת שהיינו מורעבים

ורק אני משלושתנו .אחיי 2- אני ו, היינו רק אימי) שמתחת לאדמה(להילחם ולכן בדירה  את אבי ישר לקחו למלחמה .או נוסף

ם ואיתם הצלחנו לשרוד את מזלנו היה שאבי בזמנו הכין לנו מגפיים מבד ח. לא היה לנו במה להתלבש, היה כל כך קר .עבדתי

  .  הקור

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

אחיי לקיבוץ  2- אימי ו, לאחר מכן עברנו אני. המשכנו לגור שנתיים בבית שמתחת לאדמה. הסתיימה המלחמה 1945בשנת 

כשהגענו  .היה לנו מה לאכולאני זוכרת שאימי מכרה דברים ברכבת בכדי שי.אן'נסענו חודש שלם ברכבת לבירוביג .אן'בבירוביג

קיבלנו סכום . ת בדברים חיונייםנעזרנו בשכנים ובאנשים למלא קצת את הבי. בית ריק מכל) מאוקראינה(אן נתנו לנו 'לבירוביג

  .אחיי התחילו ללמוד בבית הספר הקיבוצישני   .אן להתחיל חיים חדשים אז אימי השלימה דברים בסיסיים לבית'מלי מבירוביגס

תפוחי אדמה , מלפפונים, אספה עגבניות: ואימי עבדה בשדות.. חיטה, אני התחלתי לעבוד בייבוש זרעים, שזהו היה קיבוץמכיוון 

  ...ועוד

  

  .בסוף כל שנה אני ואימי היינו מקבלות כסף על כל השנה שעבדנו ושורדים עם הכסף שנה שלמה וכך היה כל שנה

  . מפעל שמספק חשמל לבתים -רטרנספורמטובטקסטיל ואחי עבד במפעל אחותי עבדה . אחיי סיימו ללמוד והתחילו לעבוד

בשנת , כורה טניהילדתי את בתי הב 1953בשנת  .התחתנו ועברנו לגור בעיר 1952 - בשנת. 1951את בעלי הכרתי בשנת 

  . תי הקטנה ילנהילדתי את ב 1962צעית לודה ובשנת תי האמילדתי את ב 1955



 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

בתי ילנה ומשפחתה כבר עלו לישראל . בעלה יורי ובתם גלינה, בתי טניה, עם בעלי יוסף 17.05.1995: לישראל עליתי בתאריך

גרנו שם בשכירות שנה ואחר מכן קנינו בית . יהינו ישירות לנהרהגע. אן'ובתי לודה נשארה בבירוביג. 1991עוד לפנינו בשנת 

  .והייתי כבר בפנסיה לכן לא עבדתי ורוב עיסוקיי היו בעזרה בבית 62הגעתי לארץ כשהייתי בת . ומאז אנו גרים בבית זה

בתי , רק אני, אילתב כיום מי שגר בבית מאחר ונכדתי עברה לגור, לכן .רשתי מבעלי ולפני כשנה הוא נפטרשנים התג 18לפני 

  .טניה ובעלה

 

  2013אוקטובר , נהרייה, וקוב'לינה סמצ :ראיון

  


